
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне ПРИЙНJIтrJl у комунальну 
влаСНІСТЬ територіальної громади м. Бровари 
кімнати в квартирі Н!! S2 по вулиці Київській, 
300 Б міста Бровари 

РозгJIJIНYВІПИ зasmу ГРОМaдJlНИНа Гришка Олега Петровича - власника 
кімнати в квартирі 52 житлового будинку Н!! 300 Б по вул. Київській, згідно 
етапі 48 Житлового кодексу Украіни, Тимчасового положеННJI про порядок 
передачі громaдm8МИ житла, що перебуває у їх приватній власності, органу, 

пий здійсmoє поліпmеННJI житлових умов, затвердженого наказом 
Державного комітету Украіни по житлово-комунальному господарству від 
01.06.1995 Н!! 24, керуючись пунктом 2 стапі 60 Закову Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІПІИЛА: 

1. ПрИЙИJlТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
М. Бровари кімнату в квартирі 52 житлового б!ДИИКУ Н!! 300 Б по 
вул. Київській міста Бровари, що перебуває у власноСТІ ГРОМ8ДJIНИИа Гришка 
Олега Петровича. 

2. Вищезазначену кімнату квартири залишити на б8JI8Исі та 
обслуговуванні кп «Служба замовИИІ(8». • 

3. КОВ1рОЛЬ за ВИІСонаииям цьо mеlПDI покласти ва заступника 

міського голови Руденка В.Б. ~ '4- 1 і" 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

начальник загального 

відцілу-
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заcтyIlВИl( roлови постійної комісії 
з mrraвь КОмунальної 
власності та ПРива'I"U"'ацООО І, ,. ' .. ~ 11-, . о' 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УІІР АВJlI ння KOМYIIAJIЬBOi ВЛАСНО СП 

07400, м.Бровари, вуn.Гaraріиа, 1 В, т. 5-10-63 

Від І'ІOS: ОР Н!! 02.J1o 
НаН!! за ___ _ 

Про вииесеНШІ IIИТaННJI на розгJIJlД 

сесії Броварської міської ради 
в травні 2009 року 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

УпрaвлiннJI комунальної власноСТЇ просить винести додатково на розгляд 
сесії Броварської міської ради в травні 2009 року наступне питання: 

1. Про безоплатне прИЙНJ1Тrя у комунальну власність територіальної 
громади М. Бровари кімнати в квартирі Н!! S2 по вулиці І<иівській, 300б міста 
Бровари. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.ВОЗlПOк 
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